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Utrecht, 22 april 2021
Betreft: Samen verder op weg naar een Rookvrije Generatie
Geachte heer Tjeenk Willink,
Niemand wil dat kinderen gaan roken. Het is een dodelijke verslaving waar je niet makkelijk vanaf komt. Toch
raken nog iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken. Ieder kind dat verslaafd raakt, is er één te
veel. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft vroegtijdig aan de gevolgen ervan. Ongeveer 20.000
Nederlanders per jaar. Roken is de nummer 1 te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Die
ziekte en sterfte kunnen en moeten we toekomstige generaties besparen.
Met vele organisaties, gemeenten en individuen werken we aan het realiseren van een Rookvrije Generatie.
Een samenleving waarin ieder kind volledig rookvrij kan opgroeien, beginnend bij de ontwikkeling in de
baarmoeder. De maatregelen die de afgelopen jaren met behulp van het Nationaal Preventieakkoord zijn
genomen, zijn mooi. Ze brengen ons een stapje dichter bij ons einddoel: de Rookvrije Generatie. Maar we
zijn er nog lang niet. Ook de afgelopen week zijn er weer enkele honderden kinderen begonnen met roken.
Er is meer nodig om een Rookvrije Generatie te realiseren. De komende kabinetsjaren zijn hierin bepalend.
Het nieuwe kabinet kan hét verschil maken. Dit vinden niet alleen wij. 85% van de Nederlanders vindt dat de
overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabak.1
We leggen aan u zes voorstellen voor om op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Met deze maatregelen
zetten we de volgende stap naar een Rookvrije Generatie.
Overkoepelend
 Realiseren van een Rookvrije Generatie: aanscherping Nationaal Preventieakkoord deel roken
Om een Rookvrije Generatie te realiseren, is het belangrijk dat ook het nieuwe kabinet de ambitie
voor een Rookvrije Generatie omarmt en hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar stelt
in het regeerakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord – deelakkoord roken – dient verder
aangescherpt te worden met nieuwe afspraken en maatregelen.
Concrete maatregelen
1. Verdere prijsverhogingen van tabaksproducten
Regelmatige, substantiële prijsverhogingen van tabaksproducten worden wereldwijd gezien als de
meest effectieve maatregel om het gebruik van tabak terug te dringen. In het huidige
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Preventieakkoord is afgesproken dat de prijs van een pakje sigaretten in 2023 naar 10 euro stijgt.
Het is essentieel dat deze stap daadwerkelijk wordt gezet en dat ook in de jaren na 2023 de prijs
jaarlijks blijft stijgen met minimaal 10%. Om substitutie te voorkomen, mogen andere
tabaksproducten hierin niet worden vergeten. De prijzen van shag, sigaren en cigarillo’s dienen
jaarlijks mee te stijgen.
2. Meerjarige bewustwordings- en stopcampagnes
Om roken terug te dringen, zijn meerjarige overheidscampagnes hard nodig. Overheidscampagnes
zijn een (kosten)effectieve maatregel om het rookgedrag van volwassenen te veranderen en te
zorgen voor brede bewustwording over de schadelijkheid van roken.2 De effecten zijn het grootst bij
intensieve, langdurige campagnes. Hierbij is het ook belangrijk dat de boodschappen aankomen bij
mensen met een lagere sociaal economische positie. Een meerjarige overheidscampagne gericht op
stoppen met roken en op de schadelijkheid van roken mag in de nieuwe
kabinetsperiode daarom niet ontbreken
3. Tabaks- en aanverwante producten alleen nog te koop in tabaksspeciaalzaken
Om kinderen op te laten groeien vrij van de verleiding om te gaan roken, is het nodig om het aantal
verkooppunten van tabak drastisch te verminderen. In winkels waar ‘alledaagse’ producten worden
verkocht en iedere dag veel kinderen komen, is geen plek voor deze schadelijke
producten. Tabaks- en aanverwante producten zouden alleen nog te koop moeten zijn in
tabaksspeciaalzaken. Invoering van een vergunningstelsel voor tabaksverkoop is nodig om
te zorgen dat de overheid controle houdt op het totaal aantal verkooppunten en er geen wildgroei
aan nieuwe tabaksspeciaalzaken ontstaat.
4. E-sigaretten verder reguleren: gelijk aan sigaret
Kinderen moeten we niet alleen beschermen tegen tabaksproducten, maar ook tegen aanverwante
producten als e-sigaretten. E-sigaretten zijn schadelijke en ongezonde producten. E-sigaretten zijn
nu nog te toegankelijk en aantrekkelijk voor kinderen. Daarom moet wet- en regelgeving voor esigaretten gelijk worden getrokken met die van de sigaret. Prijsverhoging, een verbod op
aantrekkelijke smaakjes en neutrale verpakkingen zijn nu de belangrijkste maatregelen om in te
voeren.
5. Toegankelijke hulp bij stoppen met roken voor iedereen
Iedereen die wil stoppen met roken moet toegang hebben tot de best passende behandeling en
deze ook vergoed krijgen, dan moet deze vergoed worden, ook als dat specialistische
verslavingszorg betreft. De bestaande programma’s gericht op stoppen met roken moeten worden
aangevuld door een wijkaanpak, waarbij ook mensen met een lagere sociaal economische positie
effectief toegeleid worden naar goede hulp. Daarnaast is uitbreiding noodzakelijk van specifieke
inzet voor vrouwen die roken in de zwangerschap.
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We doen een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om deze effectieve maatregelen te nemen. Hiermee
krijgen kinderen in Nederland de kans rookvrij op te groeien. Graag zetten we samen met het nieuwe kabinet
de volgende stap naar een rookvrije toekomst.
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